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 معلومات لألھالي 
 نجحت. لكي ابنتكم أو تكونون الشریك األھم عندما یتعلق األمر باالختیار األول لمھنة ولدكمس لطالب،أھالي ل بصفتكم
لشابة الى مدرسة ، یحتاج الشاب أو امتابعة ال مرحلة الى التعلیم المھني أو الى من التّعلیم المدرسي االنتقال مرحلة

 دعمكم.  
 

 المھني في المدرسة  االختیار 

البات ب والطّ ابعة. یھدف التدریس الى تعریف الطالّ الدراسیة السّ نة یبدأ التحضیر لالختیار المھني في المدرسة في السّ 
كذلك وقدراتھم و اھتماماتھم أخذ صورة واضحة عنب. یقوم الطالب الى أھم المواضیع المتعلقة باالختیار المھني

  على مختلف المجاالت المھنیة.  بالتعرف
 

 المھني  االختیارفي  كأھل دورا" مھما" تلعبون

 األفكار األولیة واوكي یجد بخطوات متالحقة االختیار المھنيموضوع مع  كي یتعاملوا ابنكمأو  ساعدوا ابنتكم -
 المتعلقة بالمھنة. 

 
من أخذ فكرة عن العالم  تمكنونھمعبر ذلك  الیومیة، موعن مسیرة عملك ملمھنتك مكعن اختیار مكأو ابن مكتابن واثدّ ح -

 المھني.
  
اشارات  ذلك م. من الممكن أن یعطیھعن اھتماماتھم وقدراتھم مكأو ابن مكتابن واثحدّ تُ الظروف المناسبة كي  وااستغل -

 یجاد المھنة المناسبة. إل
 وافي المدرسة واّطلع إلیھا یتطرقونالتي  باالختیار المھنيحول المواضیع المتعلقة  مكمع ابنأو  مكتمع ابن واتحدث -

 لك.المتعلقة بذ ألوراقعلى ا ممعھ
 
 ن شيء ما متعلّق بھم. كم یكمأو البن كمتبنإل ذوا أفكار أوالدكم بعین الجّدیة. خلف كّل رغبة مھنیةخ -
 
عملیة مثل زیارة ندوة المعلومات أو الذھاب لتجربة  ،بالخطوات المحتملة القادمةظھروا لھم االھتمام وناقشوھم ا -

 غبتھم المھنیّة. ر مھنة معینة لكي یختبروا واقعیةل
 
كم في الوقت تكم أو ابنعوا ابنشجّ لذلك  ،التي تأتي من قبل أھالیھم واالقتراحات المنتظمةیعتمد الشباب على التحفیز  -

  ما أمكن.  على نفسھ باالتكالنفسھ كي یقوم 
  

 من الجید أن تعرف...

شكل الخطوة األولى التي یمكن البناء علیھا فیما بعد. وإنما ھو البدایة التي ت لیس نھائیا" ن اختیار المھنة األولىبأ -
 من اإلمكانیات.  ام المدرسي السویسري یتیح الكثیرالنظ

أنّھ لیس ھناك مھن جیدة أو مھن سیئة. المھنة الجیدة ھي المھنة التي تالئم الشخص ألنھ یمتلك االھتمامات ب -
 والقدرات المناسبة لھا. 

ناشطین في موضوع اإلختیار المھني عندما یكون لدیھم اإلمكانیات بممارسة حق القرار في  ونبأن الشباب سیكون -
 ل المسؤولیة. مواقف التي تتطلب ذلك، كذلك بتحمال

متوقفا" لكلیھما. القرار المتعلق باإلختیار المھني ال یجب أن یكون  بأن اإلختیار المھني للشابات والشباب ھو مھمّ  -
  أنثى.   ذكر أو الطالب  كونعلى 



 

 

 جدول اختیار المھنة

على  الجدول جدول اختیار المھنة یعطیك لمحة عن كل األنشطة التي تساعد الشباب خالل عملیة اإلختیار المھني. یمتد ذلك
 المحددة لكل نقطة زمنیّة. ویبین ما ھي األشیاء كامل المرحلة الدراسیة المتوسطة 

  

 

 استفیدوا من اإلمكانیات المتنوعة للحصول على المعلومات  

عبر جلسة استشاریة قصیرة مع المستشارة المھنیة أو . BIZ كم الى مركز المعلومات التابع للإبنكم أو ترافقوا إبن -
   ى إجابات لتساؤالتكم، كذلك باإلمكان استعارة منشورات من ھناك. الحصول علستشار المھني یمكنكم الم

 : BIZ أوقات الدوام لل
www.biz.lu.ch 

 معلومات حول اإلختیار المھني: -
www.beruf.lu.ch/berufswahl 

  BIZ-APP معلومات للتحمیل حول -
www.beruf.lu.ch/bizapp 

 وصف المھن وأفالم عن المھن ومعلومات أخرى قیّمة:  -
  > Beruf www.berufsberatung.ch     

 :وصف قصیر إلمكانیات التعلیم المدرسیة -
-                       www.beruf.lu.ch/studium > Gymnasien und Fachmittelschulen 
 المتابعة الدراسیة: وحول المھن المختلفة للمعلومات منتظمة ندوات  -

www.beruf.lu.ch/sprung 
 لقیام بتجربة مھنیة.على اشجعوا إبنتكم و إبنكم  -

  :دلیل الشركات التعلیمیة المھنیةنصائح للتعامل مع ھذا الموضوع و
      > Schnupperlehre & Lehrstellensuche   www.beruf.lu.ch/berufswahl  

 إبنكم خالل البحث عن مكان للتعلیم المھنيوا إبنتكم وإدعم   - 
 كل المعلومات القیمة حول البحث عن مكان للتعلیم المھني     

                          www.beruf.lu.ch/berufswahl  > Schnupperlehre & Lehrstellensuche 
 أماكن التعلیم المھني الشاغرة:  -

www.berufsberatung.ch/lena 
                                                   مرحلة التعلیم اإلجباري: لمحة عن الحلول المؤقتة بعد -

www.beruf.lu.ch/berufswahl > Zwischenlösungen 
    المنح الدراسیة -

www.stipendien.lu.ch 

 معرفة اإلھتمامات والقدرات 

 (استشارة قصیرة في  Berufsberatung.ch, biz.lu.ch, BIZ-Parcours, BIZ)                 الحصول على المعلومات
 

 زیارة للمھن (زیارة الطالب ألماكن عمل أقاربھم، التعرف على المھن، ندوات المعلومات) 

 البحث عن مكان للتعلیم المھني 

 تمرین مھني انتقائي                  تجربة مھنیة 

 استشارة مھنیّة شخصیّة 

Zebi  (مع الصف) 

 توجیھ األھالي

 الفصل األول الفصل الثاني الفصل األول الفصل الثاني الفصل األول
 

 الفصل الثاني

       السنة المدرسیة التاسعة        السنة المدرسیة الثامنة        السنة المدرسیة السابعة
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